
 

 
Sammenslåing av kommunene 

Mosvik og Inderøy  

 
Hvorfor og hvordan – og ble det slik 

vi ønsket ?  

 
Arnfinn Tangstad,  

 Utviklings- og prosjektrådgiver Inderøy kommune 

prosjektmedarbeider kommunesammenslåingen  



Midt i Norge…… 



Det tar 12 minutter å kjøre E6 mellom Røra og 

Vist. Den Gyldne Omvei tar 8 minutter mer…. eller 

en dag, ei uke, en hel sommer, et helt liv… 



Foto: Gunnar Winther 



//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Straumen_Inder%C3%B8y_1.jpg


Hvorfor sammenslåing ? 





Utgangspunkt 
 
   

 Inderøy          Mosvik 
 
-5900 innbyggere      850  innbyggere 
 
-146 km2 areal      219 km2 areal 
 
-stabilt folketall     fallende folketall 
 

-sentralt i Innherred    mellom Innherred og Fosen 
 

-positiv arbeidsplassutvikling  negativ arbeidsplassutvikling 
 

-tjenestesamarbeid Invest   tjenestesamarbeid Fosen 
 



http://www.inderoy.kommune.no/getfile.php/1820244.1220.yeetwcwrva/1024x768/4998830_1820244.jpg


• Inderøyningen 12.september 2008 • Inderøyningen 12.september 2008 

 
 



• Kommunestyret 16.desember 2009..sier opp Fosen • Kommunestyret 16.desember 2009..sier opp Fosen 
 

 





Motivene – Inderøy: 

 En - i folketall -  mediankommune blir tross alt noe større 
og tydeligere i kommunelandskapet 

 

Bro mellom Innherred og Fosen 

 

En viss styrking av fagmiljøene 

 

Kulturelt fellesskap – felles historie - felles ungdomsskole 

 

1962 – lansert som en aktuell sammenslåing ! 

 
Aldri aktuelt for Inderøy ikke å gå inn i dette prosjektet.  



Motivene – Mosvik 
 
Fallende folketall og konstant press på økonomien. (tross 
småkommunetilskudd og konsesjonskraft) 
 
2008/2009 – konkrete behov for reduksjon i tjenestetilbud.  
 
Politisk resignasjon – styringsslitasje !?  
 
Behov for betydelig kjøp av tjenester og kommunesamarbeid - 
ressurskrevende. (Fosen) 
 
Liten innflytelse og tjenesteandel i Fosen-samarbeidet  
 
Leksvik hovedsamarbeidspartner – stor avstand. (3,5 mil) 
 
Små egne fagmiljøer. 
 
Habilitetsutfordringer – både politisk og administrativt ! 
 
 
 



 

 

Prosessen 



 

Vi bygger nye Inderøy kommune ! 
  

Fra 1723 Mosvik og 1729 Inderøy til 1756 Inderøy 

Sikrer likeverdighet i gjennomføringsfasen 

Gir er insitament til en fullstendig gjennomgang av 

organisasjonen og tjenesteområdene 

Krevende – men stimulerende – energiutløsende ? 

 

Fra et kommunesammenslåingsprosjekt til et 

tjenesteutviklingsprosjekt ! 

 



• Des 2009 Vedtak utredning                             1723 Mosvik              1729 Inderøy 

 

• Mars 2010  Intensjonsplan  

• April 2010 Utredning ferdig 

• Mai 2010   Folkeavstemning Mosvik 

• Juni 2010  Vedtak om sammenslåing  

• Juni 2010  Fellesnemnda konstituert –  

      prosjektleder ansatt 

• Aug.-sept. 2010 Etablering av politiske og  

      administrative styringsorganer - 

      13 prosjektgrupper 

• November 2010 Kongelig resolusjon 

• Desember 2010 Ny rådmann ansatt 

• April 2011 – Enhetlig administrativ ledelse på 

      enhetsnivå 

• September 2011 Valg til nytt kommunestyre 

• 01.01.2012 og fremtid 
 

 

 

 

 

1756 

Inderøy 

  

Inderøy 2020 



Intensjonsplan 
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• Innledning 

• Mål for kommunesammenslåinga 

• Kommunenavn og kommunevåpen 

• Hva skal kommunesenteret inneholde? 

• Prinsipper for organisering av den nye 
kommunen. 

• Tjenesteenheter i Mosvik 

• Ansatte 

• Rådgivende folkeavstemning 
 

 

 



Utredning – hovedkonklusjon 
 

• «Samlet sett synes fordelene med kommunesammenslåing å være 

•

      

 

 

•

•

•

 

 

• «Samlet sett synes fordelene med kommunesammenslåing å være 

større enn ulempene.  

• En kommunesammenslåing vil gi større fagmiljøer, bidra til å sikre 

      arbeidsplasser, gi mindre sårbarhet, gjøre det lettere å opprettholde  

      tjenestenivået og imøtekomme stadig økende krav til kommunale  

      tjenester.  

• Større fagmiljøer gir høyere kompetanse, det blir lettere å unngå 

habilitetsutfordringer, sikre likebehandling og ivareta folks 

rettsikkerhet.  

• Selv om kommunene er forskjellig i størrelse, står de overfor felles 

utfordringer knyttet nærings- og befolkningsutvikling. 

• Kommunene er også en del av et felles bo- og arbeidsmarked. En 

      kommunesammenslåing kan således bidra til at man står sterkere i 

      forhold til å løse felles utfordringer.» 

 



 
 



Folkeavstemning Mosvik  

• Rådgivende folkeavstemming 30.- 31.mai 2010 

 

• JA: 295 stemmer   58 % 

• Nei: 214 stemmer  42 % 
• 3 blanke stemmer 

 
• Frammøte ved folkeavstemmingen: 76,5 % 





Politisk styring av 

sammenslåingsprosessen 

  
Fellesnemnda 

 

Fellesnemnda 
11 medlemmer fra Inderøy og 8 medlemmer 
fra Mosvik kommunestyre 

Leder Ole Tronstad, Sp 

Nestleder Carl Ivar von Køppen, Sp 

 

Partssammensatt 
utvalg
Partssammensatt 
utvalg 
Ole Tronstad, leder 
Carl Ivar von Køppen, n. leder 
Ida Stuberg 

Signar Berger 
Nanna Dyrendal, tillitsvalgt 
Rakel Tangstad, tillitsvalgt 

Fellesnemndas 
arbeidsutvalg

 

Fellesnemndas 
arbeidsutvalg 
Ole Tronstad, leder  
Carl Ivar von Køppen, nestleder  
Maria Aune 

Margareth Halle 

Harald Næss 

 

Prosjektleder 
Jon Arve Hollekim 

 



Administrativ organisering 



Andre erfaringer…. 

• Gode ledelsesrelasjoner – romslig 

lederskap ! 

• Den største enheten må gi noe ! 

• Involver organisasjonene – en gang for 

mye ! 

• Bruk sammenslåingspenger på kultur – 

støtte til små og store kulturprosjekter 



 

Kostnadskompensasjon - 
sammenslåingsprosjektet 

 
Søknad: 19,7 mill. kroner.  

 

Fikk:  14,5 mill. kroner . Vi holdt budsjettet !! 

 

Ingen infrastrukturtilskudd – ingen gulrotpenger ! 
 

  
 

 







Hvetebrødsdager og hverdager – hva 

har skjedd ? 

  

 

 



 

Inndelingstilskuddet i 2013       16,7 mill. 

 Telemarksforsknings anslag (2008):        19,0 mill. 

Økonomiske prognoser … 

   Intensjonsplanen gir  maks.                10 mill. kr !? 

Hvordan løser vi dette ? 



Ingar – en positiv overraskelse…. 



Økonomiske strategier 

- Ta  ut synergier så raskt som mulig  

- Disponere frigjorte midler og ekstraord inntekter 

til: 

 - Investeringsfinansiering/nedbetaling gjeld 

 - Samfunnsutvikling Inderøy 2020 

     -   Vedlikehold, effektivisering og  

  kompetanseutvikling av varig verdi 



Hvor står vi ….. 
• Tatt ut rundt 7-8 mill. kroner i synergieffekt. (2013) 

• Netto driftsresultat (2012) for nykommunen bedre 

enn budsjettert 

• Det organisasjonsmessige klima bra. 

• Omstilling naturlig avgang en utfordring ! 

• En viss reduksjon i nærværet – økt sykefravær 

• Det politiske landskapet fremstår harmonisk og 

samarbeidsorientert. Den sterke samarbeidsviljen 

gjennom sammenslåingsprosessen vedvarer inn i 

første del av valgperioden ! 



Hva mener innbyggerne… 

       Snitt     Mosvik 

 

Deltakelse    37 %     31 % 

Tjenester - bruker  4,6      4,4 

Tjenester - inntrykk  4,3      4,0 

Tillit      4,3        4,0 

 



Utfordringer framover….. 

 

 

 

 
• Inderøy oppvekst- og kultursenter (225 mill.) 

• Skolestruktur 

• Eiendomsskatt 

• Ivareta den gode motivasjonen – Inderøy 2020….. 



Ble det slik vi ønsket ?  

 

 

JA ! 

 

Takk for meg ! 

 
www.nyeinderoy.no  

http://www.nyeinderoy.no/

